JEGYZŐKÖNYV

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 18-án a
Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről.
Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Szász János polgármester
Czombos Ferenc alpolgármester
Gyöngyösi Péter képviselő
Homoki-Szabó József képviselő
Nagy János képviselő
Torma István képviselő
(5 fő képviselő-testületi tag)
Tanácskozási joggal jelen van:
Toldi Zsolt jegyző
Dr. Torma Andrea aljegyző
Meghívottként jelen van:
Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Lőrincz Erika gazdálkodási munkatárs

Szász János polgármester
13 óra 20 perckor megnyitom a képviselő-testület ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselőből 5 fő
jelen van, így a polgármesterrel jelen van 6 fő. Rádi Györgyi képviselő később érkezik az ülésre.
A testületi ülés jegyzőkönyvének vezetésére Balláné Kis Ilona főelőadót, a jegyzőkönyv
hitelesítésére Homoki-Szabó József és Torma István képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal elfogadja a 2014. február 18-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének és
jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.
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Szász János polgármester
A napirendi pontokat javaslom kibővíteni az alábbiakkal:


Egyebek napirendi pontban:
- Előterjesztés játszótér kialakításáról
- Kiskun Vidékéért Egyesülethez való csatlakozási szándék
- Faluházat érintő felújítások
- Tájékoztatás településrendezési terv tárgyában



Zárt ülés keretében:
- Előterjesztés határozott idejű bérkiegészítésről

Javaslatot teszek az ülés napirendjére a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint:
(A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

1.)

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítása tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

2.)

Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének
tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

3.)

Előterjesztés a Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának elfogadása tárgyában.
( A program terjedelmére való tekintettel az Önkormányzati Hivatalban megtekinthető)
Előadó: Toldi Zsolt jegyző

4.)

Előterjesztés a „Kék-Víz”-Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és
beszámoló a Társulás 2013.évi működése tárgyában.
( A megállapodás, és a melléklet terjedelmükre való tekintettel az Önkormányzati Hivatalban
megtekinthető)
Előadó: Szász János polgármester

5.)

Előterjesztés a Petőfiszállás területén befogadott kóbor ebek befogadásáról
és elhelyezéséről, valamint állati tetemek elszállításáról szóló megállapodás
tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester
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6.)

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítése
tárgyában.
Előadó: Szász János polgármester

7)

Egyebek:
Előadó: Szász János polgármester
a.) Előterjesztés játszótér kialakításáról
b.) Kiskun Vidékéért Egyesülethez való csatlakozási szándék
c.) Faluházat érintő felújítások
d.) Tájékoztatás településrendezési terv tárgyában

1.) Zárt ülés:
1.) Előterjesztés határozott idejű bérkiegészítésről
Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen)
szavazattal elfogadja a 2014. február 18-i testületi ülés napirendjére tett
javaslatot.

I. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
rendeletének módosítása tárgyában
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosítására a novemberi módosítás óta
bekövetkezett változások miatt volt szükség. A bevételi oldalon az állami támogatások
pontosítására kerül sor, mely összesen 3.058 eFt-al nő.
A szociális tűzifára 512 e Ft-ot kaptunk, ezzel szemben novemberi módosításban 914 eFt-ot
szerepeltettünk – tévesen -, így szükséges a csökkentés 402 eFt összegben. Az
intézményfinanszírozás is nő összesen 1.625 eFt-al, melyből a Közös Hivatal növekménye 514 e
Ft, az óvodáé 811 e Ft. Az óvodánál a változás a pótlólagos bértámogatás és a bérkompenzáció
átvezetése miatt van.
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A kiadásokon belül a Személyi juttatás növekedés a pótlólagos bértámogatás, a bérkompenzáció
és a 2013. decemberében a tartalék terhére jóváhagyott jutalmak átvezetéséből ered. Ezzel
összefüggésben nő a szociális hozzájárulási adó.
A dologi kiadás összege csökken 135 eFt-al.
Beépült több döntés pénzügyi vonzata, melyek a novemberi és decemberi testületi ülésen
születtek. Csökkentésre került a tanyagondnoki szolgálat üzemanyag kiadásából áfával együtt
1.905 eFt, mely a gyerekszállítás megszűnése miatt keletkezett.
A Működési célú támogatáson belül a társadalom és szoc. pol. juttatásokhoz beépítettük az idősek
karácsonyi segélyére jóváhagyott összeget, a gyerekvédelmi kedvezményezettek Erzsébet
utalványának második részletét, valamint az óvodáztatási támogatást.
Az általános tartalék összege 1.803 eFt-al csökken, és 35.365 eFt-ra változik.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a rendelet-módosítást.
Nagy János a Pénzügyi bizottság tagja
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a rendelet-módosítást és egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja.
Homoki-Szabó József az Ügyrendi bizottság Elnöke
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a rendelet-módosítást és egyhangú szavazattal elfogadásra
javasolja.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 6 igen) szavazattal
elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét a Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak
szerint:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2014. (II. 19.)
önkormányzati rendelete
A Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.
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II. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési rendeletének tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
A költségvetési rendelet –tervezetét már egy fordulóban tárgyalta a Képviselő-testület. Az akkor
meghozott döntéseket beépítettük a költségvetésbe. Az Önkormányzat 2014. évben 291.901 e Ftból gazdálkodhat, mivel még további állami támogatást kaptunk 3.065 eFt összegben
gyermekétkeztetés támogatása jogcímen. A Közös Hivatal működéséhez Gátér Önkormányzat
hozzájárulása 99 eFt-al nőtt.
Az önkormányzatok finanszírozása ez évben is a feladatfinanszírozással valósul meg.
A Közös Hivatal finanszírozását ez évben teljes egészében a székhely település kapja. A
finanszírozás lakosságszám arányában osztva Petőfiszállás és Pálmonostora estében fedezi a
kiadásokat, Gátér Önkormányzatának pedig 871 eFt-al kell kiegészíteni azt.
Bevételeinek biztos fedezetet nyújtanak a működtetéshez.
A Személyi juttatásokhoz beépült a jóváhagyott béremelés a Munka törvénykönyve hatálya alá
tartozó dolgozó részére, valamint a dologi kiadásokhoz betervezésre került a gyermekjóléti
szolgáltatást végző személy óradíj emelésének fedezete.
A dologi kiadások a 2013. évi tapasztalati adatok alapján a várható igényeknek megfelelően lettek
beterezve.
Az önkormányzat ez évi legnagyobb beruházása a piac építése, melyhez a pályázati támogatás
17.461 eFt.
A tartalék összege 72.421 eFt, mely biztonságot jelent a gazdálkodásban. Év közben arra kell
figyelni, hogy az esetleges állami támogatás visszafizetéshez fedezetet nyújtson.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a költségvetési rendelet-tervezet tárgyalják meg és a
rendelet alkossák meg.
Nagy János képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.
Homoki-Szabó József képviselő
Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel,
hogy a Munka Törvénykönyve alá tartozó bérének rendezését tárgyalja újra a testület.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú ( 6 igen) szavazattal
elfogadja az előterjesztést és megalkotja rendeletét Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről:

PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2/2014. (II. 19.)
önkormányzati rendelete
Petőfiszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
A képviselő-testület által megalkotott rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.

III. napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának
elfogadása tárgyában

Előadó: Toldi Zsolt jegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.

Toldi Zsolt jegyző
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
31. §-a alapján a község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata ötévente öt évre szóló
helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
A települési önkormányzatok 2013. július 1-jét követően a hazai és európai uniós
társfinanszírozású pályázatokon csak abban az esetben vehetnek részt, ha rendelkeznek hatályos
helyi esélyegyenlőségi programmal.
A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal
élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási,
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg
kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket.
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A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani: az egyenlő
bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítő
intézkedésekre, az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az
azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges
intézkedésekre, a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, olyan intézkedésekre, amelyek
csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási
esélyeiket.
Ezeket figyelembe véve készült el Petőfiszállás Községi Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi
programja.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket.
Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat tervezet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (6 igen) szavazattal a
következő határozatot hozza:

13/2014. (II. 18.) ÖKT. határozat
Községi Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programja

H AT Á R O Z A T :
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi Zsolt
jegyző - Petőfiszállás Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról
szóló - előterjesztését, és azt a határozat mellékleté képező formában és
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
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IV. napirend
Előterjesztés a „Kék-Víz”-Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulási
Megállapodásának módosítás és beszámoló
a Társulás 2013. évi működése tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
A Képviselő-testülete a 2/2010.(I. 27.) ÖKT. számú határozatában úgy döntött, hogy a Délalföldi Ivóvízminőség-javító program végrehajtása érdekében a „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun
Megyei Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társuláshoz (továbbiakban: Társulás) csatlakozik és
a Társulás Társulási Megállapodását elfogadja. E társulási megállapodást a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban: Mötv.) törvény 146. § (1)
bekezdésére figyelemmel tavaly júniusban felülvizsgálták.
Szükséges a megállapodást felülvizsgálni, és néhány ponton módosítani. Egyrészről, pontosítani
szükséges a munkaszervezet létrehozására vonatkozó szabályt, és egyértelműbben elhatárolni a
társulási tanáccsal összefüggő feladatokat ellátó Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, valamint a kifejezetten az ivóvízminőség-javító pályázati projekthez kötődő feladatokat
ellátó Projekt Megvalósítási Egység (PME) feladatait.
A társulási tanácsra vonatkozó szabályozásban pontosítani kell a minősített többségre, valamint
az ülések gyakoriságára vonatkozó rendelkezést, mert a Társulási Tanácsnak a képviselőtestületekhez hasonlóan – az Mötv. 95. § (3) bekezdésében írt utaló szabályra és a 44. §-ra
figyelemmel – évente legalább hat alkalommal kell üléseznie.
A társulási megállapodás módosításához valamennyi tagtelepülés képviselő-testületének döntése
szükséges.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket az előterjesztéssel
kapcsolatosan.
Nagy János képviselő
Azt, hogy csak „néhány ponton módosítanak”, nem igazán szeretem, mert már végül nem
egyértelmű számomra, hogy miről szavazok.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazattal a
következő határozatot hozza:

14/2014. (II. 18.) ÖKT. határozat
„Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Megállapodásának módosítása és beszámoló
a Társulás 2013. évi működéséről

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester - A „Kék-Víz” - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és beszámoló a
Társulás 2013. évi működéséről tárgyú – előterjesztésében foglaltakat és az alábbi
határozatot hozta:
1. Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete úgy dönt, hogy
elfogadja a határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, és felhatalmazza Szász János
polgármestert annak aláírására.
2. A Képviselő-testület elfogadja a Társulás 2013. évi működéséről szóló
beszámolót.
Felelős : Szász János polgármester
Határidő: azonnal
Rádi Györgyi képviselő 13 órakor megérkezik az ülésre.
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V. napirend
Előterjesztés a Petőfiszállás területén befogadott
kóbor ebek befogadásáról és elhelyezéséről, valamint
állati tetemek elszállításáról szóló megállapodás tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.

Szász János polgármester
Petőfiszállás közigazgatási területén nagyon sok a kóbor eb, amelynek befogása az önkormányzat
feladata lenne. Mostanában egyre több esetben jelentenek be hozzánk kóbor állatot, amit nem
minden esetben tudunk befogni, vagy esetleg megtalálni a gazdáját. Ezek az állatok veszélyt
jelentenek a lakosokra, különösen az idősekre és a gyerekekre. Most, hogy veszett állatokat
találtak Petőfiszálláson, még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kóbor állatokra. befogására. Ezért
hoztam most a testület elé ezt a megállapodás tervezetet amit a Kiskunfélegyházi Városfenntartó
és Költségvetési Szervezettel kötnénk meg. A tervezet szerint vállalnunk kell, hogy éves szinten
150.000,- Ft összeggel hozzájárulunk a gyepmesteri telep fejlesztéséhez. A megállapodás
értelmében a Városfenntartó vállalja, hogy a község területén a község vagy a szolgáltató
szervezet által befogott és a Kiskunfélegyháza Gyepmesteri Telepre beszállított kóbor ebeket a
kiskunfélegyházi Gyepmesteri Telepen elhelyezi. Itt a telepen a beszállított ebek megőrzése,
ellátása, féregtelenítése, védőoltása elvégzésre kerül. A kötelező 14 napos megfigyelési határidő
elteltével az állatok örökbefogadóhoz közvetítésre, ennek sikertelensége esetén elaltatására kerül
sor. A kóbor ebekkel kapcsolatosan felmerült költségek 14 nap után kerülnek az
önkormányzatnak kiszámlázásra, és csak abban az esetben, ha a tulajdonos nem jelentkezett az
állatért. A 14 napos határidőn belül a tulajdonosnak van lehetősége a befogott állat kiváltására.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket ezzel kapcsolatosan, és kérném
hozzájárulásukat hogy minél előbb megköthessük a megállapodást.
Nagy János képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazattal a
következő határozatot hozza:
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15/2014. (II. 18.) ÖKT. határozat
Kóbor ebek befogadásáról és elhelyezéséről,
valamint állati tetemek elszállításáról szóló
megállapodás

H AT Á R O Z A T :
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – Petőfiszállás területén befogott kóbor ebek befogadásáról és
elhelyezéséről, valamint állati tetemek elszállításáról szóló megállapodás tárgyú előterjesztését és úgy határoz, hogy megköti a megállapodást a Városfenntartó és
Szolgáltató Költségvetési Szervezettel (Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 2.).
A képviselő-testület a megállapodásban szereplő 150.000,- Ft/év hozzájárulási
összeget elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendeletmódosításnál vegye
figyelembe ezen határozat tartalmát.
Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

VI. napirend
Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló
ingatlanok értékesítése tárgyában

Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10.. sz. mellékletét képezi.
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Szász János polgármester
A képviselő-testület a januári testületi ülésen jóváhagyta Barta Tibor részére a 266. hrsz-ú
önkormányzati ingatlan megvásárlását. Barta Tibor írásban bejelentette, hogy módosítani kívánja
a kérelmét, és a 263. hrsz-ú önkormányzati ingatlant szeretné megvásárolni.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a módosításhoz és egyben a január 8-i
testületi ülésen hozott 2/2014.(I.8.) ÖKT. számú határozatukat vonják vissza.
Toldi Zsolt jegyző
Az SZMSZ értelmében név szerinti szavazást kell tartani akkor, ha önkormányzati tulajdonról
való rendelkezésről van szó.
Előmondom a neveket és kérem, hogy „igennel” vagy „nemmel” szavazzanak.
Szász János polgármester
Czombos Ferenc alpolgármester
Gyöngyösi Péter képviselő
Homoki-Szabó József képviselő
Nagy János képviselő
Rádi Györgyi képviselő
Torma István

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazattal a
következő határozatot hozza:

16/2014. (II. 18.) ÖKT. határozat
Barta Tibor telekvásárlási kérelmének
módosítása

H AT Á R O Z A T :
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – Barta Tibor telekvásárlási kérelmének módosításáról szóló –
előterjesztését és úgy határoz, hogy a módosítási kérelmet elfogadja. A képviselőtestület a 2014. január 8-án hozott 2/2014. (I. 8.) ÖKT határozatát visszavonja.
Ezzel egyidejűleg Barta Tibor Petőfiszállás, Fekete L. u. 1. szám alatti lakos
kérelmének helyt ad és részére értékesíti az 1/1 arányban önkormányzati
tulajdonban lévő Petőfiszállás 263. hrsz-ú, 1290 m2 területű, beépítetlen
területként megjelölt ingatlant (építési telek) bruttó 406.400,- Ft ( 320.000,-Ft
+ÁFA) vételárért.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti adás-vételi szerződés
aláírására.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a következő
rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos
Szász János polgármester
Fábián Róbert kunszállási lakos kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, hogy szeretné
megvásárolni a petőfiszállási 266. hrsz-ú építési telket 320.000,- Ft+ÁFA összegért. Igénybe
szeretnék venni a honlapon szereplő hirdetésben foglalt lehetőséget, amely szerint amennyiben a
vételtől számított 5 éven belül a használatbavételi engedély bemutatásra kerül, úgy a nettó vételár
50 %-át visszatéríti az önkormányzat.
Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy járuljanak hozzá a telekvásárláshoz.
Toldi Zsolt jegyző
Az SZMSZ értelmében név szerinti szavazást kell tartani akkor, ha önkormányzati tulajdonról
való rendelkezésről van szó.
Előmondom a neveket és kérem, hogy „igennel” vagy „nemmel” szavazzanak.
Szász János polgármester
Czombos Ferenc alpolgármester
Gyöngyösi Péter képviselő
Homoki-Szabó József képviselő
Nagy János képviselő
Rádi Györgyi képviselő
Torma István

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:
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17/2014. (II. 18.) ÖKT. határozat
Fábián Róbert telekvásárlási kérelme

H A T Á R O Z A T:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – Fábián Róbert telekvásárlási kérelméről szóló – előterjesztését és
úgy határoz, hogy:
Fábián Róbert Kunszállás, Dózsa György u. 13. szám alatti lakos kérelmének helyt ad
és részére értékesíti az 1/1 arányban önkormányzati tulajdonban lévő Petőfiszállás
266. hrsz-ú, 1290 m2 területű, beépítetlen területként megjelölt ingatlant (építési
telek) bruttó 406.400,- Ft ( 320.000,-Ft +ÁFA) vételárért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti adás-vételi szerződés
aláírására.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a következő
rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos

VII. napirend
E g y e b e k:
Előadó: Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi.

a.)

Előterjesztés játszótér kialakításáról
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Szász János polgármester
Az Óvoda Vezetőjétől érkezett megkeresés alapján az óvoda nevelőtestülete és a szülői közössége
támogatta a testület azon döntését, hogy településünkön játszótér kerüljön megépítésre.
Árajánlatokat kértünk a játszótéri eszközökre.
Az egyik árajánlatot Pesti József egyéni vállalkozó, Lakitelek, Árpád u. 76. szám alatti lakos adta,
aki 2.690.000.- Ft +ÁFA értékben tudja biztosítani a játékok gyártását és telepítését. A másik
árajánlat a Kotu-2005 Kft, Gyöngyös, Jászsági t 3/3 székhelyű Kft-től érkezett akik a játszótéri
eszközök gyártását és telepítését 2.539.000.- Ft + Áfa értékben tudják vállalni a kivitelezést,
melyből 10% árengedményt biztosítanak. A látványterv szerint a nagyobb gyermekeknek a Posta
felőli oldalon lennének a játékok, míg az egészen kiskorúaknak a játszótér másik oldalán.
Javaslom, hogy a játszótéri eszközök beszerzését saját tiszteletdíjunk keretéből valósítsuk meg.
Egyenlőre annyit kérnék a testülettől, hogy egy kutat lefúrathassak.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ha játszótérnek nevezik ki ezt a területet, akkor önálló helyrajzi számon kell-e kialakítani?
Szász János polgármester
Nem kell semmiféle külön engedély, csak be kell jelenteni a játszótéren lévő játékokat. A
játszóteret mindenféleképpen szeretném körülkeríteni.
Homoki-Szabó József képviselő
A régi játszótér sorsa mi lesz? Ha úgy dönt a testület, hogy a játszótér megvalósítása
lemondásokból lesz, magam is felajánlom a tiszteletdíjamat e célra.
Szász János polgármester
Ha egyetért a testület, javaslom, hogy a mi pénzünkből történjen a játszótér kialakítása. A régi
játszótér helyén zöld ösvényes játszóteres, futkározós tér lenne. Víz van, locsolni tudjuk, padot is
tudunk elhelyezni.
Czombos Ferenc alpolgármester
Ha képviselői felajánlásból épül a játszótér, akkor javaslom, hogy a megépítés költsége látható
formában jelenjen meg, továbbá legyen az is jelezve, hogy a megvalósítás képviselők
felajánlásából történt. Nem mindenki tudja, hogy a játszótér kialakítása kb. 3 millió Ft-ba fog
kerülni.
Homoki-Szabó József képviselő
Az a gondolat foglalkoztat, hogy nem-e a régi játszótér helyére kellett volna építeni az új
játszóteret. Ott már ott vannak a fák, bokrok, az új helyen még évekig kell a fákat gondozni, míg
azok kilombosodnak.
Szász János polgármester
Ha a régi helyére tennénk a játszóteret ott nem lenne annyira kihasználva. Így legalább a
központban lenne a játszótér ami egy új óvoda építése esetén is előnyösebb helyszín.
Homoki-Szabó József képviselő
Sok közparkunk van így is.
Rádi Györgyi képviselő
Homoki képviselővel egyetértek a fák tekintetében, de fontos lenne, hogy a játszótér szem előtt
legyen. Így lenne legalább egy központi része a falunak.
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Nagy János képviselő
Egy 50 fő óvoda építése mit takar? A bölcsődék építését most nagyon támogatják. Nem lehet,
hogy sikeresebb lenne egy óvoda építés pályázat ha összevonnánk egy bölcsőde kialakításával.
Homoki-Szabó József képviselő
Egy helyiség bővítésével lehetne bölcsödét kialakítani.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:

18/2014. (II. 18.) ÖKT. határozat
Játszótér kialakításáról előterjesztés

HATÁROZAT
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – játszótér kialakításáról szóló - előterjesztését és úgy határoz, hogy
támogatja egy új játszótér kialakítását a községben a Petőfiszállás 228/2. hrsz.-ú
ingatlanon.
A Képviselő-testület a játszótéri eszközök gyártásával és telepítésével a Kotu-2005
Kft-t /3200 Gyöngyös, Jászsági t 3/3/bízza meg.
A képviselő-testület az árajánlatban megjelölt játszótéri eszközök gyártását és
telepítését az ajánlatban szereplő 2.539.000,-Ft+ÁFA , bruttó 3.224.530,- Ft
összeggel elfogadja.
A képviselő-testület a játszótér kialakításához és a játszótéri eszközök
beszerzéséhez anyagi fedezetet biztosít a polgármester, a képviselők és a bizottsági
tagok bizottsági tiszteletdíja és annak járulékai terhére.
A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a jegyzőt, hogy a következő
rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző
Határidő: folyamatos
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b.)

Kiskunok Vidékéért Egyesülethez való
csatlakozási szándék

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Az 5/2014 (II.6.) IH közlemény határoz a Helyi Akciócsoportok tervezési területéről.
A Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó tervezési terület (HFS tervezési terület) előzetes
elismerésének irányelvei:
1.) A fő rendező elv a jelenlegi HACS (Helyi Akciócsoport) bázisra és a jelenlegi jogosult
településekre épülő területalapú fejlesztés, amely homogén, gazdasági-társadalmi szempontból
egyaránt összetartozó térségeket tekint a vidékfejlesztés célterületeinek, ebből fakadóan
kiemelkedő fontossággal bír a megyehatárhoz való igazodás, és az, hogy a HFS tervezési terület
egy-egy adott járást, vagy tájegységet, vagy azok többszörösét fedje le.
Ennek az elvnek a Kiskunok Vidékéért Egyesület megfelel, hiszen jelenleg is három járást fed le
három település kivételével (Fülöpjakab, Kunszállás, Tiszaalpár – a kecskeméti ill. tiszakécskei
járáshoz tartoznak).
2.) Társadalmi, gazdasági szempontból koherens térséget lefedő HFS tervezési terület
működőképessége (működőképesség szempontjából fontos a megfelelő település és
lakosságszám, iránymutatásként: legalább 20 000 fő és legalább 4 település). A HFS tervezési
terület alapját a 10. 000 fő vagy 120 fő/km2 népsűrűség alatti települések képezik, továbbá azon
települések külterületei, ahol a külterületi lakosságszám a település lakosságának legalább 2%-át
eléri. A partnerségbe a térségi együttműködés elősegítése érdekében a nagyobb (10. 000 fő vagy
120 fő/km2 népsűrűség feletti) városok is bevonhatók, azonban a vidékfejlesztési források
felhasználására előreláthatóan nem lesznek jogosultak.
A HFS tervezési terület lakosságszáma szempontjából nem vehető figyelembe a kizárólag
külterülettel jogosult település belterületi lakosságszáma, valamint a partnerségbe bevont
10.000 fő vagy 120 fő/km2 népsűrűség feletti település lakosságszáma.
A Kiskunok Vidékéért Egyesület tagságát a tervezet szerint a három járás 21 települése adja,
ebből Kiskunhalas kizárólag külterületével lesz a tervezési terület része (népsűrűsége 120 fő/km2
feletti). Lakosságszám: kb. 75.000 fő.
3.) A területi átfedés elkerülése végett egy települést csak egy HFS tervezési területen lehet
figyelembe venni, továbbá szükséges biztosítani a területi folytonosságot.
4.) A HACS-ok a köz- és magánszféra partnerségének elve alapján alakulnak meg és működnek
úgy, hogy döntéshozatali szinten egyik szféra képviselete sem haladhatja meg a 49 %-ot. A
döntéshozó testületek hatékony működése érdekében már a tagság kialakítása során is
célszerű figyelemmel lenni az arányokra.
A Kiskunok Vidékéért Egyesület eddig is ezen elv alapján működött, hiszen a kilenc tagú
elnökségben egyenlő arányban képviseltették magukat a kistérségek és a szférák. A jövőben is ezt
az elvet kívánja követni.
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A Kiskunok Vidékéért Egyesület a Közlemény megjelenését követő 15 napon kötelezően
benyújtja a szerveződési szándékról szóló nyilatkozatot és a tervezett, 21 településből álló listát.
LEADER HACS címmel rendelkező egyesület változó illetékességi terület esetén közgyűlési
határozat benyújtása szükséges, amelyben a tagok megerősítik az együttműködési szándékukat és
deklarálják a részvételüket a 2014-2020. közötti programozási időszak vidékfejlesztési feladatainak
ellátásában.
Ezen felül szükséges benyújtani az illetékességi terület változtatása miatt érintett település
önkormányzatának a nyilatkozatát a csatlakozási szándékról.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket és hozzák meg döntésüket.
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:

19/2014. (II. 18.) ÖKT. határozat
Kiskunok Vidékéért Egyesülethez
való csatlakozási szándék

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Kiskunok Vidékéért Egyesület tagjaként Petőfiszállás Község Önkormányzata
előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni az Egyesület 2014-2020 közötti
programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi
Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének
előzetes elismerésében. Ennek érdekében szükséges jognyilatkozatok megtételére
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Szász János polgármester
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c.) Faluházat érintő felújítások
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képezi.
Szász János polgármester
Az előző testületi ülés napirendje volt a Faluház mögötti részben egy tároló helyiség kialakítása,
ami rendezvények alkalmával büféként szolgálna. A tároló építésével kapcsolatban árajánlatot
kértem Kis István petőfiszállási vállalkozótól.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményeiket ezzel kapcsolatban.
Nagy János képviselő
A Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és az árajánlatot elfogadásra javasolja a
testületnek. A büfét OSB lapból javasolja elkészíteni.
Homoki-Szabó József képviselő
A Faluház mögötti terasz kerítés cseréjének a megvalósítását még körbejárnám. Deszka kerítést
javasolnék, hogy még zártabb legyen a helyiség.
Szász János képviselő
A következő testületi ülésre megtervezzük a megoldását ennek a kerítésnek.
Gyöngyösi Péter képviselő
Véleményem szerint látványtervet kellene készíteni hozzá.
Szász János polgármester
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a napirendi pontot azzal, hogy a képviselőtestület felkéri Kis István vállalkozót, hogy a Faluház mögötti fedett részben a zárt tároló
helyiséget készítse el.

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazati
aránnyal a következő határozatot hozza:

20/2014. (II. 18.) ÖKT. határozat
Faluházat érintő felújítások

HATÁROZAT:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János
polgármester – Faluházat érintő felújításokról szóló – előterjesztését és úgy
határoz, hogy a Faluházat érintő felújítások kivitelezésével Kis István Petőfiszállás,
Tanya 290. szám alatti vállalkozót bízza meg.
A képviselő-testület a költségeket az alábbiak szerint határozza meg:

20

 a tároló faház anyag költsége:
189.600,- Ft
 bambusz kerítés cseréjének anyagköltsége:
293.575,- Ft
 a meglévő OSB anyagú tároló tetővel ellátásának és
belső rész polcozásának költsége:
53.500,- Ft
Munkadíj összesen:
85.000,- Ft
Felújítások összköltsége:

621.675,- Ft

A képviselő-testület a Faluház felújításának költségeit a saját költségvetésének a
terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő rendelet-módosításnál vegye
figyelembe ezen határozat tartalmát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szász János polgármester
Toldi Zsolt jegyző

a.)

Tájékoztatás rendezési terv tárgyában

Toldi Zsolt jegyző
Az előző testületi ülésen elhangzott, hogy két helyi lakos szeretné más művelési ágba besorolni az
ingatlanát. Beszéltem a két érintettel, és vállalják a rendezési terv módosításával kapcsolatos
költségeket. Véleményem szerint meg kellene kérdezni a falu lakosságát, hogy akinek ilyen irányú
igénye lenne, az jelezze mivel most ezzel a módosítással le tudnák ezeket rendezni.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette és arra a későbbiekben visszatér.
Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület nyílt
ülését 14 óra 10 perckor bezárom.
K.m.f.

Szász János Attila
polgármester

Toldi Zsolt
jegyző

Torma István

Homoki-Szabó József

jegyzőkönyv-hitelesítők

21

